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ornas Rowlands-
-Rees é um dos ana-
listas-chefes da Blo-

omberg New Energy
Finance, consultora
na área da energia.
Foi o orador princi-
pal da conferência
que a REN e o Ex-

presso organizaram segunda-feira, em
Lisboa, para entrega dos Prémios REN
2019 (ver texto ao lado). Antes disso
deu-nos a sua visão sobre a transição
energética e se ela será suficiente para
atingir as metas ambientais definidas
no Acordo de Paris.
? Nos últimos anos fez-se muito na
descarbonização a nível mundial, ins-
talaram-se renováveis e encerram-
-se centrais mais poluentes, mas as
emissões de CO 2 continuam a subir.
Porquê?
? Há várias razões, e uma delas é

que apesar de a indústria ter crescido
imenso e de estarmos a instalar mais
renováveis do que as que instaláva-
mos há dez anos, comparado com o

que precisamos de fazer, ainda não é

suficiente. A isto acresce que a produ-
ção elétrica não é a única responsável
pelas emissões, temos os transportes
e os edifícios. Outra razão é que o

impacto global depende muito do que
se passa nas várias regiões do mundo.
Em muitos países da Europa as emis-
sões estão a cair porque se encerra-
ram fábricas a carvão, nos EUA têm
agora gás muito mais barato e, gradu-
almente, estão a substituir o carvão
pelo gás. Mas na Ásia o consumo de
eletricidade está a aumentar e estão
a instalar novas centrais renováveis,
mas mesmo que esse consumo fosse
todo colmatado por elas, as centrais
a carvão existentes continuam a fun-
cionar e a emitir CO 2 .

? O aumento das emissões pode es-
tar também relacionado com ques-
tões económicas, por exemplo, ser
mais barato construir uma central
a carvão do que instalar um parque
eólico?
? Isso já não é bem assim. Se for um
país pobre em que as necessidades
de eletricidade são dramáticas, então
sim, a opção mais barata ainda é o

carvão, mas atualmente, na maior
parte dos países, já é mais barato fazer
centrais solares e parques eólicos do

que construir uma central a carvão.

? Quão mais barato?
? Depende da região. Por exemplo,
há partes do sudoeste asiático em
que o carvão é mais barato, mas de
uma forma generalizada, o solar e o

eólico já são mais baratos. Ou seja,
a questão que se coloca não é tanto
a escolha da tecnologia mais barata
para fazer novas centrais, mas sim o

facto de ainda ser mais barato man-
ter as centrais a carvão existentes
do que substitui-las por renováveis.
O dilema mudou porque as renová-
veis baixaram muito de preço, mas
esperamos que na próxima década
isso mude e que fazer novos parques
solares e eólicos seja mais barato do

que manter uma central a carvão já
existente. Na Europa estamos quase
neste ponto, também porque o preço
que as empresas pagam por emitir
CO 2 aumentou, mas noutras partes
do mundo ainda não é assim, e até
ser essas centrais vão continuar a
funcionar e a emitir CO 2 , ou seja, não
podemos ficar à espera que a tecno-
logia chegue lá, temos de ir fazendo
outras coisas, noutras áreas, para
baixar as emissões. Estou confiante
que o solar, as eólicas e as baterias,
aliadas à digitalização, serão as prin-
cipais tecnologias do futuro do sector
elétrico, porque os custos estão a des-
cer muito.
? E os carros elétricos?
? Assumindo que se carregam os car-
ros de forma eficiente, ou seja, que se

aproveita para carregar quando há
uma maior produção renovável, então
vai ser muito relevante para baixar as
emissões.
? Um documento vosso diz que, para
se atingirem as metas, precisamos
de mais renováveis. Pode especificar?
? Depende dos objetivos que quere-
mos atingir e dos sectores. No que res-

peita à produção de eletricidade, uma
das metas mundiais é chegar a 2040
com 80% proveniente de energias lim-

pas. Mas depois temos de olhar para os

transportes e para o aquecimento, ou

seja, quanto conseguimos substituir

por aquecimento a eletricidade.

? O mesmo documento diz também
que, para se atingir essa meta dos
80%, não basta o eólico e o solar, é

preciso juntar as baterias. Porquê?
? As baterias têm dois papéis. Um deles

é que são a tecnologia mais importante

para os carros elétricos e para a eletri-

ficação dos transportes. O outro é que,
como as renováveis não produzem ele-
tricidade de forma contínua, ajuda ter
uma bateria que possa ser carregada e

descarregada quando há mais ou menos
necessidade de eletricidade. O problema
é que as baterias atuais não mantém a

energia durante meses, apenas diaria-
mente, e por isso são muito boas para
aliar aos painéis solares, que tem um
padrão diário. Não dá para armazenar
eletricidade para depois usar no inver-
no. Atualmente, a energia que está a

preencher as necessidades de eletrici-
dade quando as renováveis não estão a
trabalhar é o gás e, portanto, é preciso
encontrar uma tecnologia que substitua

o gás. Pode ser o hidrogénio, os biocom-

bustíveis, a captura de carbono, mas são

tudo tecnologias que ainda não estão ao
nível comercial. Também há quem diga
que a tecnologia que pode substituir o

gás já existe e que é o nuclear, mas esse

é um tema que é sempre controverso e

muito político.
? Alguma vez será possível as baterias
armazenarem eletricidade durante
meses?
? Há investigação a decorrer nesse sen-
tido e pode ser um grande avanço. Po-
dem ser outro tipo de baterias, diferentes
das de lítio, que são as usadas atualmente
nos carros elétricos. Na verdade, estas
baterias são as que já se usavam nos te-
lemóveis e que foram depois adaptadas
para usar em carros elétricos e na produ-
ção de eletricidade, principalmente em
centrais solares, grandes ou pequenas.
? Tendo em conta que as baterias
também já estão mais baratas e vão
baixar ainda mais, o ideal seria que
todas estas centrais tivessem baterias
associadas?
? Há várias soluções possíveis. Fará sen-

tido toda a gente ter uma bateria em casa

ou é melhor ter uma bateria comum a
todas as casas instalada no fundo da rua?

Ou ter uma que sirva uma cidade?

? O tema dasua apresentação na con-
ferência da REN foi se estamos ou não

preparados para a transição energéti-
ca. Estamos ou não?

? Há problemas, como o facto de a es-

trutura do mercado elétrico e a forma
como paga aos produtores não estar
pensada para as renováveis e para o au-
mento do número destas centrais. Não
acho que sejam precisos subsídios, mas
o mercado tem de ser redesenhado. Ou-



tro problema é não se conseguir saber
se a sociedade está ou não preparada
e vai levantar questões. Na Alemanha,
por exemplo, estão a instalar-se menos
eólicas porque há movimentos locais

que não querem mais turbinas na pai-
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sagem. Mas eu diria que isto são tudo

problemas que têm solução. Neste caso
da Alemanha, a opção pode ser melho-
rar as turbinas já existentes para que
elas produzam mais. Portanto, olhando

apenas para a parte tecnológica e para
uma transição energética baseada no
solar, nas eólicas e nas baterias, então
sim, estamos preparados, ainda que haja
alguns pormenores a resolver.

? E chega para atingir as metas de

redução de emissões de CO 2 , ou seja,
para limitar o aquecimento global do

planeta a um valor "bem abaixo" dos
2°C e "envidar esforços para o limitar
a I,5°C", como diz o Acordo de Paris?
? Na verdade, mesmo com o que está
a ser feito agora e com a quantidade
de renováveis que vão ser instaladas,
ainda não chega para manter o cenário
dos 2°C. Nos nossos estudos constatá-
mos que tem de haver uma fase 2 neste

processo de transição energética. Com
a fase 1, que é o processo que estamos
a iniciar agora e no qual se pretende
ter 80% de renováveis em 2050 no sec-

tor elétrico, conseguiremos manter-nos
nessa meta de limitar o aquecimento
global do planeta abaixo dos 2°C. Mas,
em 2030, se quisermos continuar nesta

trajetória precisamos da fase 2 e, por
isso, era importante que, antes de ter-
minar a fase 1, começassem a aparecer
novas tecnologias. Esse seria o começo
da fase 2 da transição energética — as

duas sobrepõem-se — e diria que não
estamos preparados porque ainda não
estamos a pensar nela. Temos mesmo de

começar a pensar nisso já.

? E se quisermos chegar aos I,5°C?
? Precisaríamos de mudanças tão dra-

máticas, de um consenso global muito
forte e de uma grande disrupção. Rea-
listicamente não vejo isso a acontecer.
Ou seja, 2°C é aquilo em que devemos

apostar.

? E se houver um grande desenvol-
vimento tecnológico na fase 2 ou as
medidas de redução de emissões não
vierem só do sector elétrico?
? Há, de facto, outros sectores que po-
dem ajudar a reduzir as emissões de
C0 2 . Por exemplo, hoje há uma grande
diferença na forma como se aborda a

alimentação e a agricultura. Mas, ainda

que a eletrificação dos transportes e da
indústria tenha um grande papel neste

processo de redução de emissões, já es-

tamos a contar com os outros sectores

para atingir o cenário dos 2°C.

economia@expresso.impresa.pt



É preciso mais investigação
em novas tecnologias

No Prémio REN 2019 foi
criado uma nova categoria
e aumentado o montante
a entregar: passou
de €55 mil para €85 mil
"Estamos a viver algo de histó-
rico e desestruturante no sec-
tor da energia." Foi assim que
o diretor operacional (COO)
da REN, João Conceição, co-

meçou a sua intervenção na
conferência que antecedeu a
entrega do Prémio REN 2019,
esta semana, em Lisboa. O

gestor referia-se à transição
energética que está em curso
em todo o mundo e que tem
como objetivo reduzir as emis-
sões de CO2 lançadas para a
atmosfera e, dessa forma, li-
mitar o aquecimento global
do planeta a menos de 2°C ou
mesmo menos, I,5°C. Um pro-
cesso que tem metas ambici-
osas, que prometem alterar
radicalmente o sector, não só

a nível global.
"Em Portugal, o solar vai dis-

parar e vamos passar de 500
MW para 10 GW em 2030;
no eólico vamos duplicar a ca-
pacidade instalada e não será
com mais parques, mas com o

upgrade dos existentes, para
terem mais potência instalada.
Isto significa que queremos
chegar a 2050 com 80% da
eletricidade a ter origem em
fontes renováveis, o que cor-
responde ao número impres-
sionante de 47% em termos
de energia final, transportes,
consumo elétrico... tudo",
acrescentou.

Contudo, tal como alertou
Tom Rowland-Rees, o analista
da Bloomberg que foi o orador

principal da conferência, esta
é apenas a primeira fase de
todo este processo. É que, para
limitar o aquecimento global
do planeta a um valor "bem
abaixo" dos 2°C, como definiu
o Acordo de Paris, as reno-
váveis e as baterias elétricas
não são suficientes. É preciso
começar já a pensar noutras
tecnologias (ver entrevista).
Porque "2030 é já amanhã",
alertou João Conceição.

Uma dessas soluções, que já

está em estudo no mundo — e

na REN —
, passa por usar a

eletricidade que é produzida
em excesso nas renováveis
para fazer a separação das
moléculas de hidrogénio e de

oxigénio que existem na água
e usá-10, por exemplo, em ba-

terias para carros elétricos
ou para camiões. Isto impli-
caria injetar esse hidrogénio
na rede de distribuição, um
processo que tem riscos. "É
preciso garantir que a rede

suporta o hidrogénio e que
não há fugas nem oxidação",
explicou João Conceição. O
excedente de produção das re-
nováveis pode ainda ser usado

apenas para fazer o processo
de separação do hidrogénio
e do oxigénio e para depois
os juntar de novo, mas teria
sempre de ser injetado na
rede, onde ficaria momenta-
neamente armazenado.

Os seis vencedores do Prémio REN 2019, entregue na segunda-feira, 9 de dezembro



O futuro do Prémio REN
A solução referida em cima
pode muito bem ser o tema de
uma das teses de doutoramen-
to ou de mestrado a vencer
o Prémio REN dos próximos
anos. Aliás, assim é desejado.
"Há muitos temas a serem es-
tudados para que possam sur-
gir novas tecnologias que vão
além do que já existe hoje",
disse o presidente do júri, o

professor e especialista em
energia, João Peças Lopes.

O uso do hidrogénio é um
deles, mas é também a pro-
dução offshore e a exploração
das energias marinhas ou as
redes inteligentes. E isto é na
área das novas tecnologias, da
engenharia, da digitalização e

da inteligência artificial.
Segundo Peças Lopes, é tam-

bém preciso "pensar numa
regulação inteligente que
não seja uma barreira, mas
sim uma alavanca à transição
energética" ou ainda "pensar
no redesenho do mercado ibé-
rico de energia".

Este último foi, aliás, o tema
da investigação da tese de dou-
toramento premiada (ver cai-

xa), uma distinção que foi atri-
buída pela primeira vez este
ano e que elevou de €55 mil
para €85 mil o montante que a
REN entrega todos os anos aos
alunos com as melhores teses,
um prémio que atrai cada vez
"mais concorrentes e traba-
lhos mais complexos", disse
o CEO da empresa, Rodrigo
Costa. De acordo com Peças
Lopes, nesta edição — a 24 a

e a quarta em parceria com o

Expresso — foram recebidas
17 teses de doutoramento e

42 teses de mestrado para um
total de seis prémios.
OS VENCEDORES

Melhor tese
de doutoramento
¦ Prémio: €30 mil

"Decision Supportforthe
Strategic Behaviourof
Electricity Market Players",
de Tiago Manuel Campelos
Ferreira Pinto, da
Universidade de
Trás-os-Montese
Alto Douro (UTAD)

Melhores teses de mestrado
¦ 1 9 prémio: €25 mil

"Optimal Demand Response
Program for Flexible Ramp
Markets", de Nu no Gonçalo
dos Santos Soares, da
Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto

(FEUP)
2 9 prémio: €15 mil

"Design of Control

Strategies for Low Voltage
DC Residential Grids", de
Guilherme Marto Paraíso,
do Instituto Superior Técnico
(IST)

3- prémio: €10 mil

"Dynamic Distribution

System Reconfigurationto
Improve System Reliability
Considering Renewables and

Energy Storage", de Cláudio
Miguel Marques Pinto
dos Santos, da FEUP

Menções honrosas
¦ Prémio: €2500 cada uma

1. "Using Renewable-Based

Microgrid Capabilitiesfor
Power System Restoration",
de João Pedro Pereira
Carvalho, da FEUP
2. "Metodologia Híbrida

para a Previsão dos Preços
do Mercado Elétrico com

Integração Renovável",
de Vasco Miguel Agante
Campos, da FEUP


